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ΑΠΟΦΑΗ 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1. 

i. του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ», (Αϋ 143) 

ii. του ν.4281/2014 (Αϋ160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ  

ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα του Τπουργείου 

Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ»,  

iii. του Ν. 4392/2016 «Κφρωςθ τθσ υμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ 

Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Λαϊκισ Δθμοκρατίασ τθσ 

Κίνασ για τθν Αμοιβαία Κδρυςθ Πολιτιςτικϊν Κζντρων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 

100). 

iv. του άρκρου 28 του Ν. 4320/2015 (Αϋ29) «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων 

μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ 

Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», 
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v. του ν. 4320/2015 «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και 

των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», ( Αϋ 29). 

vi. –

–

74) 

vii. του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», 

(Α’167) 

viii. του Ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – 

Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 

κϊδικασ) Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

(Α’204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

ix. του Ν. 3833/2010 «Προςταςία τθσ Εκνικισ Οικονομίασ – Επείγοντα μζτρα για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ» (Α’ 40), όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει 

x. του άρκρου 6 του  ν. 3839/2010 «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων 

οργανικϊν μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια –φςταςθ 

Ειδικοφ υμβουλίου Επιλογισ Προϊςταμζνων (Ε.Ι..Ε.Π.) και λοιπζσ 

διατάξεισ», (Α’ 51) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

xi. του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 

112), όπωσ ιςχφει. 

xii. του ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’ 141). 

xiii. του π.δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (Α’ 194). 
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xiv. του π.δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου» (Α’ 150), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

xv. του ν. 1642/1986 «Για τθν εφαρμογι του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ και 

άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ125) και του ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου 

Προςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ248), όπωσ ιςχφουν 

xvi. του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ) του Ν. 2198/1994 

«Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων και άλλεσ διατάξεισ», (A’ 43). 

xvii. του Ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ 

ςυναφϊν κεμάτων» (Α’19),  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

xviii. του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004, «Ρυκμίςεισ για 

τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία και 

τουσ ΟΣΑ» (Α’102), όπωσ ιςχφουν. 

xix. Σου ν. 3588/2007 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ» (Αϋ153) 

xx. του άρκρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάςπαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτα Τπουργεία α. 

Εςωτερικϊν και β. Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, ςυγχϊνευςθ των Τπουργείων Οικονομίασ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Θαλάςςιων Τποκζςεων, Νιςων και 

Αλιείασ ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και 

μεταφορά ςτον Πρωκυπουργό των Γενικϊν Γραμματειϊν Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ και ςτο Τπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ», (Α’ 147). 

xxi. του π.δ. 73/2011 «Μετονομαςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ, ανακατανομι των υπαγομζνων ςε 

αυτζσ υπθρεςιϊν, μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων από το Τπουργείο 

Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ ςτον Πρωκυπουργό, ςφςταςθ Γενικισ 

Γραμματείασ Ναυτιλίασ ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Ναυτιλίασ και ρφκμιςθ άλλων ςυναφϊν κεμάτων», (Α’ 178). 

xxii. του π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και Μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά και 

κατάργθςθ υπθρεςιϊν», (Α’141) 
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xxiii. Σου π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Προβολισ» (Α’ 169), 

xxiv. του π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, 

Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Α’ 116) 

2.   

i. τθσ υπ’ αρικμ. 35130/739/2010 απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομικϊν 

«αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για 

τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, 

παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων», (Β’1291). 

ii. τθσ υπ’ αρικμ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Τ.Α.: «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείρις

/2012) 

iii. τθσ υπ’ αρικμ. Τ144/02-08-2012 απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Κακοριςμόσ 

ςχζςεων και αναδιάρκρωςθ των αρμοδιοτιτων των υπαγομζνων ςτον 

Πρωκυπουργό υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ και 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ» (Β’ 2255).  

iv. τθσ υπ’ αρικμ. Τ11/2015 (Βϋ 2109) απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ 

αρμοδιοτιτων ςτον Τπουργό Επικρατείασ Νικόλαο Παππά», 

v. τθσ υπ’ αρικμ. 167/27.2.2015 Κοινισ Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και του 

Τπουργοφ Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ» (ΤΟΔΔ’ 

103) 

vi. τθσ υπ’ αρικμ. 5719/2015 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ, κ. Νικόλαου 

Παππά με κζμα «Μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι 

Τπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, και ςτουσ 

Προϊςταμζνουσ των Οργανικϊν Μονάδων (Διευκφνςεων, Σμθμάτων, 

Αυτοτελϊν Σμθμάτων και Γραφείων), που ανικουν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ  και Επικοινωνίασ», (Β’546). 
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vii. τθσ υπ’ αρικμ. 4257/29.02.2016 απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ Σριμελοφσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθν Γενικι Γραμματεία 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. 

viii. του υπ’ αρικμ. ΔΑΕ/313/11.05.2016 Εγκριτικοφ θμειϊματοσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθ διεξαγωγι πρόχειρου μειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου, για τθν προμικεια ενόσ τροχιλατου 

(φορθτοφ) ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν 

αναγκϊν τθσ πολιτικισ θγεςίασ (Γραφείο Τπουργοφ Επικρατείασ, Γραφείο 

Κυβερνθτικοφ Εκπροςϊπου, Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα). 

ix. τθσ υπ’ αρικμ. 10666/27-05-2016 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του 

φορζα 23-760 ςτον ΚΑΕ 1729, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων 

και Εντολϊν Πλθρωμισ τθσ ΤΔΕ ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν με τον αρικμό  

55277. 

x. τθσ υπϋαρικμ. 11395/08-06-2016 (ΑΔΑ: Ω9ΣΝ465ΙΧΦ-2ΦΣ) Απόφαςθσ  

διενζργειασ πρόχειρου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου & 

πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια ενόσ τροχιλατου (φορθτοφ) 

ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ 

πολιτικισ θγεςίασ (Γραφείο Τπουργοφ Επικρατείασ, Γραφείο Κυβερνθτικοφ 

Εκπροςϊπου, Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα) 

xi. του υπ’ αρικμ. ΔΑΕ/395/16-06-2016 θμειϊματοσ τθσ Δ/νςθσ Άμεςθσ 

Ενθμζρωςθσ, ςχετικά παροχι διευκρίνιςθσ – διόρκωςθ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του προσ προμικεια ςυςτιματοσ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Σροποποιοφμε τθν ωσ άνω Απόφαςθ διενζργειασ πρόχειρου διαγωνιςμοφ & 

πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν προμικεια ενόσ τροχιλατου (φορθτοφ) 

ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ 

πολιτικισ θγεςίασ (Γραφείο Τπουργοφ Επικρατείασ, Γραφείο Κυβερνθτικοφ 

Εκπροςϊπου, Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα) ωσ προσ τα Δικτυακά Χαρακτηριςτικά 
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του προσ προμικεια ςυςτιματοσ, διευκρινίηοντασ ότι κα πρζπει να περιλαμβάνει 

Θφρεσ/LAN/Ethernet 10/100/1000 Mbps ≥ 1. 

Επίςθσ, τροποποιοφμε το Άρκρο Χρόνοσ Εκτζλεςησ – Σόποσ Παράδοςησ τθσ υπ’ 

αρικμ. 11395/08-06-2016 Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ορίηουμε ότι ο 

εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί και κα εγκαταςτακεί ςτο χϊρο τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. εντόσ ζξι (6) 

εβδομάδων από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Σζλοσ, παρατείνουμε τθν ημερομηνία διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ από τισ 

22/6/2016 ςτισ 29/6/2016, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11:00 π.μ., κακϊσ και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ των υποψθφιοτιτων και προςφορϊν από τισ 

21/6/2016 ςτισ 28/6/2016, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 14.00 μ.μ.   

          

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτθν υπ’ αρικμ. 11395/08-06-2016 

Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ www.media.gov.gr .  

 

 

           ME ENTOΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

                                                         Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

                                                                    

 

 

                                                    Ελευκζριοσ Κρζτςοσ 

 

Εςωτερική Διανομή: 

-Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

-Σριμελι Επιτροπι Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν –Τπόψθ Προζδρου κ.       

 Καλφβα Γεωργίου και Αντιπροζδρου κασ Κακαλίδθ Ιωάννασ 

-Διεφκυνςθ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ 

 

http://www.media.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΑΙΣΗΗ 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά & πξνδηαγξαθέο ηεξκαηηθνύ ηειεδηάζθεςεο 

Οζόλε κε ερεία ΝΑΙ 

Κάκεξα πςειήο επθξίλεηαο ΝΑΙ 

Κσδηθνπνηεηήο/Απνθσδηθνπνηεηήο ήρνπ θαη εηθόλαο ΝΑΙ 

Μηθξόθσλα  ≥ 2 

Τειερεηξηζηήξην ΝΑΙ 

Τξνρήιαηε βάζε δαπέδνπ ΝΑΙ 

Υαξαθηεξηζηηθά νζόλεο 

Μέγεζνο νζόλεο ≥ 55" 

Αλάιπζε νζόλεο ≥ 1920x1080 

Φξόλνο απόθξηζεο νζόλεο ≤ 8 ms 

Υαξαθηεξηζηηθά  θάκεξαο 

Υπνζηήξημε αλαιύζεσλ θάκεξαο 1080p/60fpss ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε Auto Focus (θάκεξα) ΝΑΙ 

Φεηξηζκόο ηεο θάκεξαο από ην ηειερεηξηζηήξην ΝΑΙ 

Η θάκεξα λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ +5°/-25° tilt, +/- 90° pan ΝΑΙ 

Η θάκεξα λα ππνζηεξίδεη vertical field of view > 40° θαη horizontal field of view  >70° ΝΑΙ 

Ειάρηζην zoom θάκεξαο ≥ 8x 

Τπνζηεξηδόκελα πξόηππα εηθόλαο 

Πξόηππα εηθόλαο Η.263, Η.263+, Η.264 θαη ζπκκόξθσζε κε ηα RFCs 2190, 4587, 4629 θαη 6184 ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε βηληενθιήζεσλ αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 1080p60fps ΝΑΙ 

Είζνδνη /Έμνδνη εηθόλαο 

Θύξεο HDMI ≥ 2 

Θύξεο DVI ≥ 1 

Πξόηππα θσδηθνπνίεζεο θσλήο θαη ήρνπ 

Πξόηππα θσδηθνπνίεζεο ήρνπ G.711, G.722, G.722.1 θαη AAC-LD ΝΑΙ 

Πνηόηεηα ήρνπ CD 20ΚΗz mono ΤΟΥΛΑΦΙΣΤΟΝ 

Echo canceller (ήρνο) ΝΑΙ 

Ελεξγεηηθόο ζπγρξνληζκόο νκηιίαο-εηθόλαο (lip sync) ΝΑΙ 

ΑΔΑ: 7Κ5Ω465ΙΧΦ-ΣΚΒ
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Dual streaming - Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηειεδηαζθέςεσλ κε αληαιιαγή ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, ην πξνζθεξόκελν 

ηεξκαηηθό ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλόηεηα dual streaming κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

H.239 dual stream ΝΑΙ 

BFCP dual stream ΝΑΙ 

Αλάιπζε 1080p ΝΑΙ 

Πξσηόθνιια ζεκαηνδνζίαο 

Η.323 NAI 

SIP θαη ζπκκόξθσζε κε ηα RFCs 2976, 3261, 3262, 3263, 3361, 3420, 3840, 3891, 4028 NAI 

Ελζσκαησκέλε θξππηνγξάθεζε 

Υπνζηήξημε θξππηνγξάθεζεο βηληενθιήζεσλ H.323 θαη SIP θαη dual stream ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε ησλ πξνηύπσλ θξππηνγξάθεζεο H.235 v2, H.235 v3 θαη AES ΝΑΙ 

Δηθηπαθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Υπνζηήξημε IPv4, IPv6 θαη dual stack IPv4-IPv6 ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε RFC 2782 (DNS SRV) ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε Πνηόηεηαο Υπεξεζίαο (QoS) βαζηζκέλε ζε Differentiated Services (DiffServ) ΝΑΙ 

Θύξεο LAN/Ethernet 10/100/1000 Mbps ≥ 1 

Υαξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο 

Δηαρείξηζε κέζσ HTTPS θαη SSH ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε Η.460.18 θαη Η.460.19 firewall traversal ΝΑΙ 

Υαξαθηεξηζηηθά  MCU (Σειεδηάζθεςε πνιιαπιώλ ηεξκαηηθώλ βίληεν) 

Δπλαηόηα ηειεδηάζθεςεο ηαπηόρξνλσλ ηεξκαηηθώλ βίληεν ≥ 3 

Ταπηόρξνλε απεηθόληζε θάζε ηεξκαηηθνύ ζε μερσξηζηό παξάζπξν ζηελ νζόλε, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 

ησλ ηεξκαηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ΝΑΙ 

Πνηόηεηα βίληεν θαηά ηελ ηειεδηάζθεςε ≥ 720p/30fps 

Γηα θάζε ηεξκαηηθό πνπ ζπκκεηέρεη, λα απαηηείηαη μερσξηζηή θσδηθνπνίεζε/απνθσδηθνπνίεζε βίληεν θαη 

ήρνπ έσο 720p 
ΝΑΙ 

Yπνζηήξημε ζπκκεηνρήο H.323 θαη SIP ηεξκαηηθώλ ζηελ ίδηα ηειεδηάζθεςε ΝΑΙ 

Υπνζηήξημε θξππηνγξάθεζεο βηληενθιήζεσλ θαη H.239/BFCP streams ΝΑΙ 

Εγθαηάζηαζε – Εγγύεζε 

Εγθαηάζηαζε από ηνλ αλάδνρν 

O εμνπιηζκόο 

ζα παξαδνζεί 

θαη ζα 

εγθαηαζηαζεί 

εληόο έμη 

εβδνκάδσλ 

από ηελ 
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ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο 

Δηάξθεηα εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ επηζθεπώλ 3 ΕΤΗ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.  
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